
Załącznik nr 3 do przetargu nieograniczonego na 
 
 „Utworzenie Centrum Turystyki w świetlicy w miejscowości Pęcław” 
 

Szczegółowy opis elementów wyposażenia 
 

Wyposażenie w urządzenia 
 

1 Zmywarka z wypażarką 
Wysokość - H: 825 mm, głębokość - D: 630 mm, szerokość - W: 562 
mm 
długość cyklu pracy: 120 sek, materiał wykonania: stal nierdzewna 
odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne 

1 szt 

2 Szafa chłodnicza jednodrzwiowa 
Wykonana z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną 
powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i 
uszkodzenia mechaniczne ,cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny 
termostat, włącznik główny,  możliwość regulacji odstępów między 
półkami, samozamykające się drzwi wyposażone w zamek, 
pojemność 600L Wymiary: 685x800x2135 

1 szt 

3 Szafa chłodnicza dwudrzwiowa 
Wykonana z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną 
powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i 
uszkodzenia mechaniczne,  pojemność 1400/1300 litrów, wymiary: 
1400x800x2025 mm 

1 szt 

4 Kuchnia gazowa 4 palnikowa Wymiary : wysokość: 85 cm, 
szerokość: 60 cm, głębokość: 60 cm, automatyczny systemu zapłonu 
oraz system przeciwwypływowego gazu, pokrytej estetyczną powłoką 
o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne, kolor 
srebrny 

2 szt 

5 Mikrofalówka 
o szerokości 48.9 cm, posiadająca funkcję rozmrażania I termoobiegu,  
wnętrze z emalii ceramicznej, ekran dotykowy z opisem funkcji, 6 
poziomów mocy 

1 szt 

6 Patelnia elektryczna 
Wykonana z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną 
powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i 
uszkodzenia mechaniczne,  moc całkowita: 5,4 kW, pojemność 
robocza: 37 L, powierzchnia robocza: 0,25m², napięcie zasilania: 3 
NPE 230/400v 50Hz ,wymiary: 700 x 600 x 850mm 
 

1 szt 

7 Czajnik elektryczny 
Wysokiej jakości wnętrze ze stali nierdzewnej i żaroodporna 
plastikowa obudowa ,płyta grzewcza zamiast grzałki wewnątrz, 
zabezpieczenie przed używaniem czajnika bez wody, automatyczne 
wyłączenie zasilania czajnika po zagotowaniu się wody, kontrolka 
pracy, wskaźnik poziomu wody, podczas gotowania 

1 szt 

8 Termos 5 litrów 
- wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej satynowej na 

2 szt 



zewnątrz, 
wewnątrz wkład aluminiowy, górna część wykonana 
z wysokogatunkowego tworzywa, odporny na 
uszkodzenia mechaniczne, praktyczny uchwyt do przenoszenia, 
wygodny kranik ułatwia dozowanie napoi, 

9 Termos 2 litry 
- wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej satynowej na 
zewnątrz, 
wewnątrz wkład aluminiowy, górna część wykonana 
z wysokogatunkowego tworzywa, odporny na 
uszkodzenia mechaniczne, praktyczny uchwyt do przenoszenia, 

8 szt 

 
 

Wyposażenie sali głównej 
 

 
 

Wyposażenie pozostałych pomieszczeń 
 

12 Stół roboczy z blachy nierdzewnej, wyższej odporności na korozję i 
uszkodzenia mechaniczne  o wymiarach 120x90 

1 szt 

13 Szafka kuchenna stojąca 60x60x85 front drewniany lakierowany 2 szt 
14 Szafka kuchenna zlewozmywakowa 80x60x85 front drewniany 

lakierowany 
2 szt 

15 Szafka kuchenna stojąca 60x60x85 front drewniany lakierowany 1 szt 
16 Kredens 60x30x200  front drewniany lakierowany 2 szt 
17 Szafka kuchenna wiszące 60x30x70 front drewniany lakierowany 1 szt 
18 Szafka kuchenna wisząca 80x30x70 front drewniany lakierowany 3 szt 
19 Szafka kuchenna stojąca 80x60x85 front drewniany lakierowany 5 szt 
20 Stół drewniany 90x180x70 Blat stołu grubość 36 mm, odporny na 

gorące naczynia 
2 szt 

21 Regał na książki 80x35x200 front drewniany lakierowany 3 szt 
22 Wieszak  ubraniowy stojący drewniany 3 szt 
23 Firany żakardowe 220 x 200 cm. 7 szt 
24 Firany żakardowe 110 x 200 cm. 2 szt 
25 Karnisz metalowy. Rura 25 mm. Długośc 200 cm. 7 szt 
26 Karnisz metalowy. Rura 25 mm. Długośc 110 cm. 

 
2 szt 

27 Obrus  na stół o wymiarach 180x90. 
 

20 szt 

 
 
 
 
 

10 Krzesła z drewna litego z miękkim tapicerowanym siedziskiem I 
oparciem tkanina typu szenil, plusz, żakard 

100 szt 

11 Stół drewniany 90x180x70 Blat stołu grubość 36 mm, odporny na 
gorące naczynia 

20 szt 



Wyposażenie magazynu naczyń 
 

28 Garnek ze stali nierdzewnej 50 l– Wykonane ze stali nierdzewnej 
– Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium - 4,0 
mm /stal nierdzewna 18/0 - 0,8 mm) 
– Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem 
– Grubość ścianki 0,8 mm 
– Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy 
nitów 
– Pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary 

1 szt 

29 Garnek ze stali nierdzewnej  20 l Berghoff, SBS lub równoważny 3 szt 
30 Garnek ze stali nierdzewnej 10 l wykonany ze stali nierdzewnej 

– Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium - 4,0 
mm /stal nierdzewna 18/0 - 0,8 mm) 
– Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem 
– Grubość ścianki 0,8 mm 
– Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy 
nitów 
– Pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary 

2 szt 

31 Garnek ze stali nierdzewnej  5l wykonany ze stali nierdzewnej 
– Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium - 4,0 
mm /stal nierdzewna 18/0 - 0,8 mm) 
– Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem 
– Grubość ścianki 0,8 mm 
– Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy 
nitów 
– Pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary 

3 szt 

32 Patelnia  ceramiczna fi 30 z przykrywką 3 szt 
33 Brytfanny do smażenia stal nierdzewna 38x25  7,7 litra 2 szt 
34 Brytfanny do smażenia stal nierdzewna 40x32 2 szt 
35 Zestaw noży kuchennych  5 sztuk stal chirurgiczna 1 szt 
36 Miski fi 15-20 ze szkła hartowanego mlecznego 36 szt 
37 Talerze głębokie ze szkła hartowanego mlecznego kwadratowy 26x26 

cm 
100 szt 

38 Talerze płytkie duże płytkie szkła hartowanego mlecznego 
kwadratowy 26x26 cm 

100 szt 

39 Talerze płytkie średnie płytkie szkła hartowanego mlecznego 
kwadratowy 19x19 cm 

100 szt 

40 Sosjerki 500 ml z porcelany białej 10 szt 
41 Wazy 3,5 l z porcelany białej 10 szt 
42 Półmiski owalne 350x260 mm szkła hartowanego mlecznego 20 szt 
43 Sztuczce stalowe – stal nierdzewna – chochle do zup 6 szt 
44 Sztuczce stalowe – stal nierdzewna widelce 100 szt 
45 Sztuczce stalowe – stal nierdzewna noże 100 szt 
46 Sztuczce stalowe – stal nierdzewna łyżki duże 100 szt 
47 Sztuczce stalowe – stal nierdzewna łyżeczki do herbaty 100 szt 
48 Kieliszki 50 ml szkło gładkie hartowane, 100 szt 
49 Literatki 100 ml szkło gładkie hartowane, 100 szt 
50 Łyżki do waz stalowe – stal nierdzewna 10 szt 



51 Szklanki 200 ml szkło gładkie hartowane 100 szt 
52 Kieliszki do szampana szkło gładkie hartowane 100 szt 
53 Tacki  do noszenia 8 szt 
54 Sztuczce stalowe – stal nierdzewna widelczyki do ciasta 100 szt 
55 Talerzyki małe deserowe ze szkła hartowanego mlecznego 100 szt 
56 Filiżanki z podstawkami ze szkła hartowanego mlecznego 100 szt 
57 Cukierniczki ze szkła hartowanego mlecznego 10 szt 
58 Dzbanki do śmietanki ze szkła hartowanego mlecznego 10 szt 
59 3 piętrowe talerz do ciasta ze szkła hartowanego mlecznego 8 szt 
60 Dzbanki na sok 1,5 litra szkło gładkie hartowane 10 szt 
61 Korkociąg stalowy  matowy 1 szt 
62 Otwieracz do konserw stalowy  matowy 1 szt 
63 Koszyk do pieczywa wiklinowy 10 szt 
64 Komplet do przypraw z porcelany 5 szt 
65 Komplet do ciasta łopatka + nóż stalowe – stal nierdzewna 2 szt 
66 Deski do krojenia 5 szt 

 
Nagłośnienie 

 
67 Mikser  20 kanałów, korekcja high, mid, low wbudowany procesor 

efektow, wyjscie słuchawkowe port USBdo komunikacji z 
komputerem 

1 szt 

68 Końcówka mocy – dwu kanałowa  moc 800 Watt wskaźniki LED dla 
sygnału wejściowego dwa niezależne crossovery 100 Hz 

1 szt 

69 Końcówka mocy – dwu kanałowa  moc 800 Watt wskaźniki LED dla 
sygnału wejściowego dwa niezależne crossovery 100 Hz 

1 szt 

70 Kolumna basowa moc 600 w RMS , zakres częstotliwości 49 Hz- 300 
Hz skuteczność 98 dB 

2 szt 

71 Kolumna szerokopasmowa trójdrożna  moc 100 W RMS trój drożny 
system głośnikowy impedancja  4 Ohm 
zakres częstotliwości 52 HZ – 17 kHz skuteczność 100 dB 

2 szt 

72 System bezprzewodowy z dwoma mikrofonami 1 szt 
73 Mikrofon dynamiczny  zastosowanie wokal i instrumentalny 

wyłącznikiem pasmo przenoszenia 50 Hz  18 kHz wykończenie stop 
cynkowy czarny 

3 szt 

74 Kabel mikrofonowy symetryczny 2 żylowy pojemność żyły 75 
pojemność żyła / oplot ekranujący 130 pF 10 m 

5 szt 

75 Przedłużka kolumnowa regulowana wysokość dodatkowa 
zabezpieczenie przed wysunięciem się kolumny nośnej stalowa kolor 
czarny długość 123 cm max srednica 35 mm 

2 szt 

76 Statyw mikrofonowy  składane nogi przeguby PCV materiał stal kolor 
czarny 

3 szt 

77 Statyw kolumnowy stalowy wysokość regulowana 141-210 cm 
szerokość rozstawienia 106 cm średnica rury35 mm ładowność 40 kg 
waga 4,6 kg kolor czarny 

4 szt 

78 Kabel Hot Wire Speakon 10 m lub równowazny 4 szt 
79 Adam Hall Cables k 20 C 15 – Multicore with Stage Box 16/4  15 

metrów lub równoważny 
1 szt 

 



Oświetlenie sceniczne 
 
 

80 Reflektor  wyposażony w 18 x 3 – w – 1 diody LED wyposażony w 
wejście i wyjście ICE 

8 szt 

81 Przewód łączący  3m IEC 7 szt 
82 Przewód 3m digital DMX w wtykami XLR 7 szt 
83 Sterownik efektów świetlnych sterowanie praca 4 efektów niezalezne 

sterowalne kanały RGB I dimmer 16 pokazów chases całkowita liczba 
kanałów DMX to 32 sztuki 8 kanało1) na urządzenie efektowe 
gniazdo DMX 512 typu XLR 

1 szt 

84 Statyw teleskopowy + rampa oświetleniowa 2 szt 
 

 
Wyposażenie piknikowe 

 
85 Ławki i stoły piknikowe 

Stół o wymiarach (szer x dł x wys): 50 x 220 x 78cm, 2 x ławka o 
wymiarach (szer x dł x wys): 25 x 220 x 48 cm. Wykonanie: drewno 
sosnowe, blaty zaokrąglone, lakierowane bezbarwnym lakierem w 
technologii UV, stelaż lakierowany proszkowo (standardowo na kolor 
zielony), nogi składane ułatwiające przechowywanie 
 

20 szt 

86 Pawilon piknikowy Pawilon o wymiarach 600 x 1200 x 300 cm, 
materiał ochronny 500 g/m². Konstrukcja - słupy stalowe ocynkowane 
o średnicy 38 mm, złącza o średnicy 42 mm 

2 szt 

87 Pawilon piknikowy 
Pawilon o wymiarach 600 x 300 x 225 cm, trzy stopnie regulacji 
wysokości. Materiał pokrycia dachu - brezent o gramaturze min. 300g.  
Materiał pokrycia ścian - ortalion.Cztery odpinane ściany boczne. 
Stelaż stalowy pomalowany proszkowo z kwadratowymi nogami. 

1 szt 

88 Pawilon piknikowy 
Pawilon o wymiarach 300 x 300 x 225 cm, trzy stopnie regulacji 
wysokości. Materiał pokrycia dachu - brezent o gramaturze min. 300g.  
Materiał pokrycia ścian - ortalion.Cztery odpinane ściany boczne. 
Stelaż stalowy pomalowany proszkowo z kwadratowymi nogami. 

3 szt 

 
 

Sprzęt elektroniczny 
 

89 Projector 
Rozdzielczość rzeczywista: WXGA(1280 x 800);Jasność:550ANSI 
lumenów; Współczynnik kontrastu: 10000:1; Wyświetlane kolory: 
1.07 mld Kolorów; Format obrazu: 16:10 (5 do wyboru); Rozmiar 
obrazu (przekątna): 20"-240"; Obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 
x 480) do UXGA (1600 x 1200). 

1 szt 

90 Ekran projekcyjny na statywie 
Ekran do wykorzystania ze statywami lub bez - do podwieszenia jako 
samodzielmny ekran wiszący, powierzchnia wizyjna 260 x 195 cm 

1 szt 

91 Telewizor 1 szt 



Rozmiar 50", Technologia 3D, Rozdzielczość Full HD 1920x1080, 
Clear Motion Rate 400Hz,HDMI (x3), USB (x3), Komponent, 
Kompozyt, WLAN, Euro (Scart), Audio 

92 Uchwyt do telewizora 
Regulowany, przystosowany do zawieszenia telewizora 50" 

1 szt 

93 Tuner  DVB-T Full HD 1080p 1 szt 
94 Antena  zewnętrzna DVB-T 47dBi 1 szt 
95 Kabel antenowy  30 mb Przewód koncentryczny RG-6 z rdzeniem 

miedzianym, w płaszczu PE 
1 szt 

96 Zestaw alarmowy  z komunikatorem GSM/GPRS, wbudowany 
dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz, wbudowany 
komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i 
zdalnego sterowania; manipulator sensoryczny; 8 czujek 
wewnętrznych; zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny 

1 szt 

 
 

Sprzęt sportowy 
 

97 Stół do tenisa Blat stołu o grubości 19 mm wykonany jest z płyty 
wiórowej laminowanej. Stól na kołach. Wymiary pola gry 274 cm x 
152,5 cm x 76 cm 

1 szt 

98 Piłkarzyki Waga ok: 80kg. Grubość płyty pola gry: 16mm. Nogi stołu 
drewniane MDF. Grubość boków: 38mm. Wymiary stołu: 78cm x 
88cm x 140 cm.Stół wykonany z płyty MDF 

2 szt 

99 Stól do tenisa stołowego betonowy Wysokość: 76 cm. Wymiary blatu: 
152 x 274 cm. Waga: 740 kg. Blat stołu wykonany z 
wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i 
lakierowany. Siatka wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. 
Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodą 
ogniową. Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, 
zapobiegająca obiciom. 

1 szt 

 
 

Zagospodarowanie terenu 
 

100 Ławka uliczna Ławka drewniana: długość deski 1800 mm, grubość 
deski 45 mm, szerokość deski 80 mm.  Składająca się z 8 desek, 
nogi gięte z rur fi 50, malowane proszkowo. 

6 szt 

101 Kosz na śmieci Kosz wykonany z blachy ocynkowanej na słupku 
metalowym, pojemnośc 35 l. 

3 szt 

102 Stojak na worki  2x120l konstrukcja z rurek lakierowanych 
proszkowo. 

3 szt 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zieleń 
 

103 Chamaecyparis lawsoniana ivonne oval wys. 150 cm  1 szt 
104 Tuja wys.150 cm 2 szt 

105 
Juniperus  o kształtach piramidalnych rozłożysty krzew o barwie 
niebiesko stalowej i gęstej strukturze 4 szt 

106 Wrzos różnokolorowy odmiana odporna na mrozy oraz choroby 20 szt 
107 Thuja occ. Smaragd spir wys. 150 cm 2 szt 
108 Pinus stratus wys.150 cm  3 szt 
109 Picea glauca conica wys.150 cm  3 szt 

110 
Juniperus squamata blue star -  pędy krótkie, gęste o igłach 
srebrzysto - niebieskich 10 szt 

111 Podłoże pod iglaki - ziemia 50 l 50 szt 
112 Mata pod roślinność 50 szt 
113 Kora kolorowa 50 litrów 50 szt 
114 Obrzeża z kostki betonowej szare 45 m  

 
 
 
 
Pozycje nr 111 i 112 nie występują w przedmiarze, jednak należy je uwzględnić przy 
ustalaniu ceny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


